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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 

frá 30. október 2014 

um jafngildi milli regluramma Ástralíu um miðlæga mótaðila og krafnanna í reglugerð  

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og 

afleiðuviðskiptaskrár 

(2014/755/ESB) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila 

og afleiðuviðskiptaskrár (1), einkum 6. mgr. 25. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Málsmeðferðin við viðurkenningu á miðlægum mótaðilum, sem hafa staðfestu í þriðju löndum, sem sett er fram í 25. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, miðar að því að gera miðlægum mótaðilum sem komið er á fót og hafa starfsleyfi í 

þriðju löndum, sem hafa eftirlitsstaðla sem eru jafngildir þeim sem mælt er fyrir um í þeirri reglugerð, kleift að veita 

stöðustofnunaraðilum eða viðskiptavettvöngum, sem hafa staðfestu í Sambandinu, stöðustofnunarþjónustu. Viður-

kenningarferlið og ákvörðun um jafngildi, sem þar er kveðið á um, stuðlar því að því að ná því meginmarkmiði reglu-

gerðar (ESB) nr. 648/2012 að draga úr kerfisáhættu með því að auka notkun á öruggum og traustum miðlægum 

mótaðilum til að stöðustofna OTC-afleiðusamninga, þ.m.t. ef þessir miðlægu mótaðilar hafa staðfestu og starfsleyfi í 

þriðja landi. 

2) Til að lagareglur þriðja lands geti talist jafngildar lagareglum Sambandsins að því er varðar miðlæga mótaðila ætti 

grundvallarniðurstaða gildandi fyrirkomulags laga og eftirlits að vera jafngild kröfum Sambandsins að því er varðar 

eftirlitsmarkmiðin sem þær ná fram. Tilgangurinn með þessu jafngildismati er því að sannreyna að fyrirkomulag laga 

og eftirlits í Ástralíu tryggi að miðlægir mótaðilar, sem hafa staðfestu og starfsleyfi þar, valdi ekki 

stöðustofnunaraðilum og viðskiptavettvangi með staðfestu í Sambandinu meiri áhættu en síðarnefndi aðilinn gæti 

staðið frammi fyrir vegna miðlægra mótaðila sem hafa staðfestu í Sambandinu og valdi, af þessum sökum, ekki 

óásættanlegri kerfisáhættu í Sambandinu. 

3) Hinn 1. september 2013 fékk framkvæmdastjórnin tækniráðgjöf frá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um 

fyrirkomulag laga og eftirlits sem gildir um miðlæga mótaðila sem hafa starfsleyfi í Ástralíu. Í tækniráðgjöfinni var 

niðurstaðan sú að öll ákvæðin í IV. bálki reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 séu nákvæmlega endurgerð með samsvarandi 

lagalega bindandi kröfum sem gilda, á vettvangi dómsvalds, um miðlæga mótaðila sem hafa starfsleyfi í Ástralíu. 

4) Í samræmi við 6. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 þarf að uppfylla þrjú skilyrði til að unnt sé að ákvarða að 

fyrirkomulag laga og eftirlits þriðja lands, að því er varðar miðlæga mótaðila sem hafa staðfestu þar, sé jafngilt því sem 

mælt er fyrir um í þeirri reglugerð. 

5) Samkvæmt fyrsta skilyrðinu skal miðlægur mótaðili, sem hefur starfsleyfi í þriðja landi, fara að lagalega bindandi 

kröfum sem eru jafngildar kröfunum sem mælt er fyrir um í IV. bálki reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. 

6) Lagalega bindandi kröfur Ástralíu vegna miðlægra mótaðila sem hafa þar starfsleyfi samanstanda af „Corporations Act 

2001“ (Corporations Act) sem, ásamt „Corporations Regulations 2001“ (Corporations Regulations), mynda lagaramma 

um stöðustofnunar- og uppgjörsstöðvar (CS facilities). Í hluta 7.3 í Corporations Act er kveðið á um að áður en leyfi er 

veitt til að stunda stöðustofnunar- eða uppgjörsstarfsemi skal ráðherra m.a. vera þess fullviss að hlutaðeigandi miðlægur 

mótaðili hafi fullnægjandi starfsreglur og málsmeðferðarreglur, sem eru í samræmi við gildandi lög og reglugerðir, til að 

tryggja, að því marki sem raunhæft er, að dregið sé úr kerfisáhættu og að miðlægi mótaðilinn sé starfræktur á sann-

gjarnan og skilvirkan hátt. Miðlægi mótaðilinn verður einnig hafa fullnægjandi fyrirkomulag til að meðhöndla hags-

munaárekstra og til að framfylgja innri reglum sínum og málsmeðferðarreglum. Verðbréfa- og fjárfestingarnefnd 

Ástralíu (ASIC) og Seðlabanki Ástralíu (RBA) veita ráðherranum ráðgjöf um veitingu leyfa til stöðustofnunar- og 

uppgjörsstöðva og breytingar á innri reglum og málsmeðferðarreglum þeirra og bera ábyrgð á því að meta, og að 

framfylgja ef um er að ræða verðbréfa- og fjárfestingarnefnd Ástralíu, hvort miðlægur mótaðili uppfyllir skyldur sínar 

samkvæmt Corporations Act.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 311, 31.10.2014, bls. 66. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2017 

frá 3. febrúar 2017 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1. 
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7) Verðbréfa- og fjárfestingarnefnd Ástralíu veitir eftirlitsskyldum aðilum regluleiðbeiningar til að útskýra sértæk málefni 

sem þegar falla undir löggjöf. Verðbréfa- og fjárfestingarnefnd Ástralíu endurskoðaði einkum regluleiðbeiningar sínar 

um leyfisveitingar og eftirlit með leyfum stöðustofnunar- og uppgjörsstöðva í desember 2012 í uppfærðri útgáfu af 

leiðarvísi um reglur 211 „Stöðustofnunar- og uppgjörsstöðvar: Ástralskir og erlendir rekstraraðilar (Regulatory Guide 

211 „Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators“ (RG 211). Leiðarvísir verðbréfa- og fjár-

festingarnefndar Ástralíu, RG 211, innleiðir meginreglurnar um innviði fjármálamarkaða (PFMI) sem greiðslu- og 

uppgjörsnefndin (CPSS) og Alþjóðasamtök eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði (IOSCO) gáfu út í apríl 2012 (1), sem eiga 

við um skyldurnar sem settar eru fram í Corporations Act og eru leiðbeinandi fyrir miðlæga mótaðila um hvernig þeir 

skulu uppfylla skyldur sínar samkvæmt Corporations Act. Ef ekki er farið að Corporations Act eins og útskýrt er í RG 

211 gæti það af þessum sökum haft í för með sér framfylgd aðgerða og viðurlaga. 

8) Seðlabanki Ástralíu hefur valdheimild, samkvæmt Corporations Act, til að setja staðla um fjármálastöðugleika í 

þeim tilgangi að tryggja að miðlægir mótaðilar starfi með þeim hætti að það leiði til eða stuðli að heildar-

stöðugleika ástralska fjármálakerfisins. Í nóvember 2012 samþykkti greiðslukerfisnefnd Seðlabanka Ástralíu 

ákvörðun um nýja staðla um fjármálastöðugleika (Financial Stability Standards for Central Counterparties, FSS) 

sem ná yfir 21 staðal fyrir miðlæga mótaðila, ásamt meðfylgjandi undirstöðlum og leiðbeiningum. Staðlarnir um 

fjármálastöðugleika tóku gildi í mars 2013, að undanskildum tilteknum undirstöðlum sem tóku gildi 31.  mars 

2014. Allir miðlægir mótaðilar sem hafa starfsleyfi skulu fara að stöðlunum um fjármálastöðugleika.  

9) Í meginreglunum um stöðustofnunar- og uppgjörsstöðvar sem settar eru fram í hluta 7.3 í Corporations Act og 

Corporations Regulations, eins og skýrt er út í leiðarvísi verðbréfa- og fjárfestingarnefndar Ástralíu, RG 211, og 

stöðlunum um fjármálastöðugleika sem Seðlabanki Ástralíu ákvarðar (ásamt meginreglunum), eru settir fram 

strangir staðlar sem miðlægir mótaðilar skulu uppfylla til að fá starfsleyfi til að veita stöðustofnunarþjónustu í 

Ástralíu.  Þessar  meginreglur  eru  fyrsta þrep lagalega bindandi  krafna í  Ástralíu.  Í því skyni að fara að  megin -

reglunum samþykkja miðlægir mótaðilar einnig innri reglur sínar og málsmeðferðarreglur, sem skulu vera í 

samræmi við sértækar kröfur sem settar eru fram í Corporations Act og Corporations Regulations, eins og útskýrt 

er í leiðarvísinum RG 211 og stöðlunum um fjármálastöðugleika, sem lagðir eru fram til ráðherra áður en starfs-

leyfi stöðustofnunar- og uppgjörsstöðvar er veitt. Tilkynna skal ráðherranum um breytingar á innri reglum og 

málsmeðferðarreglum miðlægra mótaðila. Ráðherra getur synjað um breytingar á innri reglum og málsmeðferðar-

reglum miðlægra mótaðila. Innri reglur og málsmeðferðarreglur miðlægra mótaðila hafa sömu áhrif og samningur 

og eru lagalega bindandi fyrir miðlæga mótaðila og þátttakendur þeirra eftir því sem við á.  

10) Hinar lagalega bindandi kröfur sem settar eru fram í meginreglunum, sem gilda um miðlæga mótaðila sem hafa 

starfsleyfi í Ástralíu, skila efnislegum niðurstöðum sem jafngilda þeim sem kröfurnar skila sem mælt er fyrir um í 

IV. bálki reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. 

11) Framkvæmdastjórnin ályktar því að fyrirkomulag laga og eftirlits Ástralíu tryggi að miðlægir mótaðilar sem hafa 

starfsleyfi þar uppfylli lagalega bindandi kröfur sem eru jafngildar kröfunum sem mælt er fyrir um í IV. bálki reglu-

gerðar (ESB) nr. 648/2012. 

12) Samkvæmt öðru skilyrðinu í 6. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 skal fyrirkomulag laga og eftirlits í Ástralíu, 

að því er varðar miðlæga mótaðila sem hafa starfsleyfi þar, kveða á um skilvirkt eftirlit og framfylgd á áframhaldandi 

grunni. 

13) Miðlægir mótaðilar, sem hafa starfsleyfi í Ástralíu, falla undir viðvarandi eftirlit og tilsjón verðbréfa- og 

fjárfestingarnefndar Ástralíu og Seðlabanka Ástralíu. Verðbréfa- og fjárfestingarnefnd Ástralíu ber ábyrgð á að 

framfylgja því að miðlægir mótaðilar uppfylli skyldur sínar samkvæmt Corporations Act og framkvæmir hvað það 

varðar reglubundið mat á því hvort miðlægir mótaðilar uppfylla skyldur sínar samkvæmt starfsleyfinu, aðrar en 

skyldurnar í tengslum við staðlana um fjármálastöðugleika og að draga úr kerfisáhættu, og sérstaklega hvort þeir 

uppfylla skyldu sína um að starfa af sanngirni og á skilvirkan hátt, að því marki sem mögulegt er, og leggur fram 

skýrslu til ráðherrans, sem er birt. Seðlabanki Ástralíu hefur eftirlit með því hvort miðlægir mótaðila r uppfylla 

skyldur sínar samkvæmt leyfum sínum, eftir því sem við á, og í tengslum við fjármálastöðugleika og að draga úr 

kerfisáhættu, framkvæmir reglulega mat á reglufylgni hvers og eins miðlægs mótaðila við staðlana um fjármála-

stöðugleika og leggur fram skýrslu til ráðherrans, sem einnig er birt. Miðlægir mótaðilar sem hafa starfsleyfi í 

Ástralíu geta fengið skriflegar leiðbeiningar frá ráðherranum og frá verðbréfa- og fjárfestingarnefnd Ástralíu. Ef 

miðlægur mótaðili fylgir ekki skriflegu leiðbeiningunum getur verðbréfa- og fjárfestingarnefnd Ástralíu leitað til 

dómstóla sem gætu skipað miðlæga mótaðilanum að fylgja skriflegu leiðbeiningunum. 

14) Framkvæmdastjórnin ályktar því að fyrirkomulag laga og eftirlits í Ástralíu, að því er varðar miðlæga mótaðil a sem 

hafa starfsleyfi þar, kveði á um skilvirkt eftirlit og framfylgd á áframhaldandi grundvelli.  

  

(1) Greiðslu- og uppgjörsnefndin breytti heiti sínu frá og með 1. september 2014 í greiðslu- og markaðsinnviðanefndin (Committee on 

Payment and Market Infrastructures, CPMI). 
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15) Samkvæmt þriðja skilyrðinu í 6. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 skal fyrirkomulag laga og eftirlits í 

Ástralíu innihalda skilvirkt jafngilt kerfi til að viðurkenna miðlæga mótaðila sem hafa starfsleyfi samkvæmt lagareglum 

þriðja lands („miðlægir mótaðilar þriðja lands“). 

16) Miðlægir mótaðilar þriðja lands geta sótt um leyfi til að starfa sem erlend stöðustofnunar- og uppgjörsstöð („starfsleyfi 

erlends miðlægs mótaðila“), sem gerir þeim kleift að veita sömu eða alla þá stöðustofnunarþjónustu í Ástralíu sem þeir 

hafa leyfi til að veita í eigin heimalandi. 

17) Viðmiðanirnar, sem beitt er á miðlæga mótaðila þriðja lands sem sækja um starfsleyfi erlends miðlægs mótaðila í 

Ástralíu, eru sambærilegar þeim sem kveðið er á um vegna miðlægra mótaðila þriðja lands sem sækja um viðu r-

kenningu skv. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. Forsenda fyrir viðurkenningu er að reglukerfi þriðja lands, 

þar sem miðlægur mótaðili hefur starfsleyfi, teljist „nægilega jafngilt“, að því er varðar umfang verndar gegn 

kerfisáhættu og umfang skilvirkni og sanngirni þjónustu sem það nær fram, ástralska reglukerfinu um sambæri-

lega innlenda miðlæga mótaðila. Matið á „nægilegu jafngildi“ felur í sér svipaðar athuganir og þær sem metnar 

eru samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 648/2012. Gerð samstarfssamninga milli yfirvalda í Ástralíu og viðkomandi 

erlendra eftirlitsyfirvalda er einnig krafist við veitingu leyfis til erlends miðlægs mótaðila.  

18) Því ætti að álíta að fyrirkomulag laga og eftirlits í Ástralíu kveði á um skilvirkt jafngilt kerfi til viðurkenningar á 

miðlægum mótaðilum þriðja lands. 

19) Skilyrðin sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 25. gr. í reglugerð (ESB) nr. 648/2012 geta því talist vera uppfyllt með 

fyrirkomulagi laga og eftirlits í Ástralíu að því er varðar miðlæga mótaðila sem hafa starfsleyfi þar og ætti þetta 

fyrirkomulag laga og eftirlits að teljast vera jafngilt kröfunum sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr.  648/2012. 

Framkvæmdastjórnin ætti, samkvæmt upplýsingum frá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni, að halda 

áfram að hafa eftirlit með þróun laga- og eftirlitsramma Ástralíu vegna miðlægra mótaðila og athuga hvort skilyrðin, 

sem þessi ákvörðun byggir á, hafi verið uppfyllt. 

20) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit evrópsku verðbréfanefndarinnar. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Að því er varðar 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 telst fyrirkomulag laga og eftirlits í Ástralíu um miðlæga mótaðila sem 

hafa starfsleyfi þar, sem samanstendur af hluta 7.3 í Corporations Act 2001 og Corporations Regulations 2001, eins og útskýrt 

er í leiðarvísi um reglur 211 „Stöðustofnunar- og uppgjörsstöðvar: Ástralskir og erlendir rekstraraðilar (Regulatory Guide 211 

„Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators“) og stöðlunum um fjármálastöðugleika fyrir miðlæga 

mótaðila, vera jafngilt kröfunum sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 648/2012. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Brussel 30. október 2014. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 

  


